
# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

1 กระทรวงแรงงาน
กรมการ

จัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางรอ้งเรยีน

การทจุรติของ

เจา้หนา้ที ่/ รับฟัง

ความคดิเห็น

เพือ่เป็นชอ่งทางรอ้งเรยีน

การทจุรติของเจา้หนา้ที ่/ รับ

ฟังความคดิเห็น

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/main/general/pa

ram/site/1/cat/119/sub/0/pull/singleview/vi

ew/opinion-view

2 กระทรวงแรงงาน
กรมการ

จัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทาง Q & A
เพือ่เป็นชอ่งทางสอบถาม

ขอ้มลูของกรมการจัดหางาน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.doe.go.th/prd/forum_bkk/

3 กระทรวงแรงงาน
กรมการ

จัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบรับแจง้ปัญหา

แรงงานตา่งดา้ว (DOE

 Help Me)

อ านวยความสะดวกในการ

รอ้งเรยีน/รอ้งทกุขเ์กีย่วกบั

การท างานของแรงงานตา่ง

ดา้ว

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://doe.go.th/helpme/index.php/issue

ใหบ้รกิาร 6 ภาษา คอื

 ภาษาไทย องักฤษ 

กมัพชูา ลาว เมยีน

มาและเวยีดนาม 

สามารถใชง้านผา่น

ทางคอมพวิเตอร์

สว่นบคุคล แท็ปเล็ต 

และโทรศพัทม์อืถอื

4 กระทรวงแรงงาน
กรมการ

จัดหางาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบบรหิารจัดการ

ลกูหนีก้องทนุเพือ่

ผูรั้บงานไปท าทีบ่า้น

และระบบการช าระ

เงนิผา่นชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

1) เพือ่พัฒนาระบบการ

จา่ยเงนิ และการรับเงนิของ

กองทนุเพือ่ผูรั้บงานไปท าที่

บา้น ใหส้ะดวก รวดเร็ว และมี

ความคลอ่งตวั และทันสมยั

มากยิง่ข ึน้

2) เพือ่พัฒนาระบบการ

จา่ยเงนิ และการรับเงนิของ

กองทนุผา่นระบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์หต้อบสนอง

ตอ่นโยบายรัฐบาล/

กระทรวงการคลัง

3) เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการ

ช าระเงนิกู ้และอ านวยความ

สะดวกใหแ้กผู่กู้ ้สามารถช าระ

เงนิไดง้า่ยขึน้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.doe.go.th/prd/hwfund

5 กระทรวงแรงงาน
กรมการ

จัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

แผนการปฏบิตังิาน

และแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูแผนการ

ปฏบิตังิานและแผนการใช ้

จา่ยงบประมาณประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/p

aram/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view

/list-label

เปิดใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึทัง้ทางเว็บไซต์

และบนกระดานที่

กรมการจัดหางาน 

ตลอดเวลา

6 กระทรวงแรงงาน
กรมการ

จัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลูผล

การปฏบิตังิาน

และผลการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูผลการ

ปฏบิตังิานและผลการใชจ้า่ย

งบประมาณประจ าปี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/p

aram/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view

/list-label

7 กระทรวงแรงงาน
กรมการ

จัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยงบ

การเงนิประจ าปี
เพือ่เปิดเผยงบการเงนิประจ าปี ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/p

aram/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view

/list-label

8 กระทรวงแรงงาน
กรมการ

จัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

ตน้ทนุตอ่หน่วย

ผลผลติ

การเปิดเผยขอ้มลูตน้ทนุตอ่

หน่วยผลผลติ
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/

main/strategy/param/site/

1/cat/4/sub/0/pull/category

/view/list-label

https://www.doe.go.th/prd/hwfund
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/3/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label
https://www.doe.go.th/prd/main/strategy/param/site/1/cat/4/sub/0/pull/category/view/list-label


# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

9 กระทรวงแรงงาน
กรมการ

จัดหางาน

ระบบการเปิดเผย

ขอ้มลูเพือ่ความ

โปร่งใส

การเปิดเผยขอ้มลู

รายงานงบทดรอง

หน่วยเบกิจา่ยราย

เดอืน

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูรายงานงบ

ทดรองหน่วยเบกิจา่ยรายเดอืน
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.doe.go.th/prd/

main/strategy/param/site/

1/cat/101/sub/0/pull/

category/view/list-label

10 กระทรวงแรงงาน
กรมการ

จัดหางาน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

การช าระเงนิผา่น

เครือ่งรับช าระเงนิ

อเิล็กทรอนกิส ์

(Electronic Data 

Capture : EDC)

เพือ่เพิม่ชอ่งทางการรับช าระ

เงนิและอ านวยความสะดวก

กบัผูช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีม

ตา่งๆ สง่เสรมิการใชบ้ตัร

อเิล็กทรอนกิสแ์ทนเงนิสด

และเชค็ ลดชอ่งทางการ

ทจุรติ เกดิความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร

ประชาชนในการรับช าระเงนิผา่นระบบ (เครือ่ง

 EDC)

ผูช้ าระเงนิสามารถ

ตรวจสอบการ

จา่ยเงนิไดโ้ดยผา่น

ระบบของธนาคาร

และการตดิประกาศ

รับช าระเงนิผา่น

เครือ่ง EDC ณ 

หน่วยงาน

11 กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนา

ฝีมอืแรงงาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบการทดสอบ

มาตรฐานฝีมอื

แรงงานแหง่ชาต ิ

(ภาคความรู)้ ดว้ย

ระบบอเิล็กทรอนกิส  ์

(E-Testing System)

เพือ่ใหก้ารทดสอบมาตรฐาน

ฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิ(ภาค

ความรู)้ เป็นมาตรฐานเดยีน

ท่ัวประเทศ มคีวามน่าเชือ่ถอื 

โปร่งใสและป้องกนัการทจุรติ

ในการใหบ้รกิารประชาชน 

โดยจะเป็นระบบทีผู่เ้ขา้รับ

การทดสอบท าแบบทดสอบ

ผา่นเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทน

การท าแบบทดสอบลงใน

กระดาษค าตอบซึง่ขอ้สอบจะ

เป็นแบบสุม่จากระบบคลัง

ขอ้สอบ และยังสามารถรูผ้ล

การทดสอบเบือ้งตน้หลังจาก

ท าขอ้สอบเสร็จทันที

ใชอ้ยูปั่จจบุนั http://www.dsd.go.th/standard?r
 - ลดการรับสนิบน

และป้องกนัการทจุรติ

12 กระทรวงแรงงาน

กรม

สวสัดกิาร

และ

คุม้ครอง

แรงงาน

เครือ่งมอือืน่ ๆ

คณะท างาน

ขบัเคลือ่นการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบ

ประจ ากรมสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงาน

 ตามค าสัง่กรม

สวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน ที ่

216/2561 ลงวนัที ่3 

เมษายน พ.ศ. 2561

1. ก ากบั ตดิตาม สรุปผลการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภายในกรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานใหเ้ป็นไป

ตามมาตรการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติประพฤติ

มชิอบ 2.ใหค้ าปรกึษา แนะน า

 การด าเนนิงานดา้นป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบแกห่น่วยงาน

ภายในกรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน 3. 

ด าเนนิการตามโครงการ

ประเมนิคณุธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

13 กระทรวงแรงงาน

กรม

สวสัดกิาร

และ

คุม้ครอง

แรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

นโยบายการตอ่ตา้น

การรับสนิบนและ

ผลประโยชนทั์บซอ้น

ตามประกาศกรม

สวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน เรือ่ง

 นโยบายตอ่ตา้นการ

รับสนิบนและ

ผลประโยชนทั์บซอ้น

เพือ่ป้องกนัการทจุรติ

ในหน่วยงาน ลงวนัที่

 20 เมษายน พ.ศ. 

2561

1. ก าหนดขอ้หา้มขอ้ปฏบิตั ิ

ใหก้บับคุลากรของกรม

สวสัดกิารและคุม้ครอง

แรงงานเกีย่วกบัการตอ่ตา้น

การรับสนิบน และตอ่ตา้น

ผลประโยชนทั์บซอ้นภายใน

หน่วยงาน 2.ก ากบัตดิตามให ้

ทกุหน่วยงานในสงักดัทัง้

สว่นกลางและภมูภิาค

รายงานผลการด าเนนิการ 

ตลอดจนผูท้ีม่พีฤตกิรรมฝ่า

ฝืนขอ้หา้มขอ้ปฏบิตัทิกุไตร

มาส

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

14 กระทรวงแรงงาน

กรม

สวสัดกิาร

และ

คุม้ครอง

แรงงาน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

ระบบการช าระเงนิ

ทางอเิล็กทรอนกิส ์

(EDC) โดยน าเงนิเขา้

สูบ่ญัชผีา่นระบบ KTB

 corporate online มา

ใชด้ าเนนิงานตาม

ภารกจิ

น าระบบการช าระเงนิทาง

อเิล็กทรอนกิสม์าใชแ้ทนการ

ถอืเงนิสดของเจา้หนา้ที ่เพือ่

ลดความเสีย่งตอ่การทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

15 กระทรวงแรงงาน

กรม

สวสัดกิาร

และ

คุม้ครอง

แรงงาน

การประเมนิตา่ง ๆ

การจัดระบบการ

ประเมนิความโปร่งใส

ของหน่วยงาน

เกีย่วกบัการเรยีกรับ

สนิบนของเจา้หนา้ที่

ผา่นระบบ QR Code 

(บางหน่วยงานภายใน)

เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชน

ตรวจสอบความโปร่งใส
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

16 กระทรวงแรงงาน

กรม

สวสัดกิาร

และ

คุม้ครอง

แรงงาน

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ระบบการรับเรือ่ง

รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่

กรมฯ ทจุรติประพฤติ

มชิอบแบบออนไลน์

ทางเว็บไซต์

เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชน

ตรวจสอบความโปร่งใส
ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://s97.labour.go.th/pub_request/Conta

ctForm.php

17 กระทรวงแรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิ

ความ

ปลอดภัย 

อาชวีอนามยั

 และ

สภาพแวดลอ้

มในการ

ท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบนัฯ 

เรือ่ง มาตรการ

สง่เสรมิคณุธรรมและ

จรยิธรรมเพือ่ป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการ

ทจุรติ ของ สสปท.

เพือ่ใหบ้คุลากร สสปท. 

ยดึถอืและปฏบิตังิานดว้ย

ความซือ่สตัย ์สจุรติ และมี

ประสทิธภิาพ เกดิ

ประสทิธผิลอยา่งเป็นรูปธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-

document/ita/O42-3.pdf?_t=1617779502



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

18 กระทรวงแรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิ

ความ

ปลอดภัย 

อาชวีอนามยั

 และ

สภาพแวดลอ้

มในการ

ท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบนัฯ 

เรือ่ง ประกาศ

เจตจ านงการ

บรหิารงานและ

ปฏบิตังิานดว้ยความ

ซือ่สตัยส์จุรติ มี

คณุธรรมและความ

โปร่งใส

เพือ่สรา้งคา่นยิม องคก์ร 

โปร่งใส ไรท้จุรติ ใหผู้บ้รหิาร 

และบคุลากร ของ สสปท.

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-

document/ita/O43-2.pdf?_t=1616993469

19 กระทรวงแรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิ

ความ

ปลอดภัย 

อาชวีอนามยั

 และ

สภาพแวดลอ้

มในการ

ท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศสถาบนัฯ 

เรือ่ง แนวปฏบิตักิาร

จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน

เพือ่เป็นแนวปฏบิตัสิ าหรับ

เจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง เพือ่ได ้

ทราบหลักเกณฑ ์กระบวนการ

 มาตรฐาน การปฏบิตังิานที่

ชดัเจน ใหส้อดคลอ้งกบั

กฎระเบยีบ และเป็นการ

เผยแพร ่ประชาสมัพันธแ์ละ

สรา้งความเขา้ใจอนัดกีบั

ประชาชนผูรั้บบรกิาร ใหท้ราบ

 หลักเกณฑก์ระบวนการ 

มาตรฐานการปฏบิตังิานที่

แน่นอนของภาครัฐ ซึง่ถอืวา่

เป็นการเปิดโอกาสให ้

ประชาชน เขา้มามสีว่นร่วม

รับรูแ้นวทางการปฏบิตังิาน

ของรัฐ ซึง่จะน ามาซึง่การ

ตรวจสอบ และเสนอแนะตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-

document/Announce/06.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

20 กระทรวงแรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิ

ความ

ปลอดภัย 

อาชวีอนามยั

 และ

สภาพแวดลอ้

มในการ

ท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

คูม่อืการปฏบิตังิาน 

เรือ่ง การจัดการขอ้

รอ้งเรยีน

เพือ่เป็นแนวปฏบิตัสิ าหรับ

เจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง เพือ่ได ้

ทราบหลักเกณฑ ์กระบวนการ

 มาตรฐาน การปฏบิตังิานที่

ชดัเจน ใหส้อดคลอ้งกบั

กฎระเบยีบ และเป็นการ

เผยแพร ่ประชาสมัพันธแ์ละ

สรา้งความเขา้ใจอนัดกีบั

ประชาชนผูรั้บบรกิาร ใหท้ราบ

 หลักเกณฑก์ระบวนการ 

มาตรฐานการปฏบิตังิานที่

แน่นอนของภาครัฐ ซึง่ถอืวา่

เป็นการเปิดโอกาสให ้

ประชาชน เขา้มามสีว่นร่วม

รับรูแ้นวทางการปฏบิตังิาน

ของรัฐ ซึง่จะน ามาซึง่การ

ตรวจสอบ และเสนอแนะตอ่ไป

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tosh.or.th/images/file/2020/Co

mplaint-procedure-2563.pdf

21 กระทรวงแรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิ

ความ

ปลอดภัย 

อาชวีอนามยั

 และ

สภาพแวดลอ้

มในการ

ท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

 ของ สสปท.

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบและแนว

ทางการด าเนนิงานในการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tosh.or.th/images/file/TOSH-

document/ita/O39-1.pdf?_t=1615869539

22 กระทรวงแรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิ

ความ

ปลอดภัย 

อาชวีอนามยั

 และ

สภาพแวดลอ้

มในการ

ท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการ

รอ้งเรยีนทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

เพือ่เปิดโอกาสใหผู้รั้บบรกิาร

เสนอแนะ แสดงความคดิเห็น

 หรอืชีเ้บาะแส/รอ้งเรยีนการ

กระท าความผดิหรอืประพฤติ

มชิอบ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั https://www.tosh.or.th/index.php/contact



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

23 กระทรวงแรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิ

ความ

ปลอดภัย 

อาชวีอนามยั

 และ

สภาพแวดลอ้

มในการ

ท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

ภาพสือ่อนิโฟกราฟิก

ดา้นการตอ่ตา้นการ

ทจุรติ

เพือ่ประชาสมัพันธเ์ผยแพร่

ประเด็นการทจุรติคอรรั์ปชัน่

ใหแ้กป่ระชาชน ผูรั้บบรกิาร 

สถานประกอบกจิการได ้

น าไปปรับใชใ้นองคก์ร และ

ปลกูจติส านกึผา่นการ

ถา่ยทอดจากภาพทีช่ดัเจน

และเขา้ใจงา่ย

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://www.tosh.or.th/index.php/about-

us/organization-overview/ita-tosh

24 กระทรวงแรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิ

ความ

ปลอดภัย 

อาชวีอนามยั

 และ

สภาพแวดลอ้

มในการ

ท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ
การประเมนิความ

เสีย่งทจุรติ

เพือ่ใชใ้นการป้องกนั ตรวจ

พบ และ ตอบสนองตอ่ความ

เสีย่งดา้นการทจุรติไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและทันทว่งท ีในกรณี

ทีม่คีวามสงสยัหรอืพบการ

กระท าทีเ่กีย่วกบัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://tosh.or.th/images/file/TOSH-

document/ita/O36.pdf?_t=1615865672

25 กระทรวงแรงงาน

สถาบนั

สง่เสรมิ

ความ

ปลอดภัย 

อาชวีอนามยั

 และ

สภาพแวดลอ้

มในการ

ท างาน 

(องคก์าร

มหาชน)

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

เพือ่ยกระดบัความโปร่งใส

และคณุธรรมในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน และ

 สรา้งความเชือ่มัน่ใน

การเป็นองคก์รทีม่กีารด าเนนิ

กจิการอยา่งมธีรรมาภบิาลตอ่

สงัคมและ

ผูรั้บบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั
https://tosh.or.th/index.php/about-

us/organization-overview/ita-assessment

26 กระทรวงแรงงาน
ส านักงาน

ประกนัสงัคม

การออกแบบ

หลักสตูร ฝึกอบรม 

และคูม่อืปฏบิตังิาน

ปลกูฝังและสรา้งการ

รับรูก้ารป้องกนัการ

ทจุรติโดยเผยแพร่

ประชาสมัพันธข์อ้มลู

ขา่วสารหรอืกจิกรรม

การสง่เสรมิ         

ปลกูจติส านกึ 

คณุธรรมจรยิธรรม

และการตอ่ตา้นการ

ทจุรติ

เพือ่เป็นแนวทางการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาการทจุรติ

ประพฤตมิชิอบในหน่วยงาน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั ระบบ In House Communication (IHC)

27 กระทรวงแรงงาน
ส านักงาน

ประกนัสงัคม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

เพือ่ใหผู้ป้ระกนัตน นายจา้ง 

ผูม้สีว่นได ้    สว่นเสยี และ

ประชาชน มสีว่นร่วมในการ

ป้องกนัการทจุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.sso.go.th



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

28 กระทรวงแรงงาน
ส านักงาน

ประกนัสงัคม

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

คดัเลอืกขา้ราชการ

พลเรอืนดเีดน่ และ

เจา้หนา้ทีท่ างานดมีี

คณุธรรม จรยิธรรม 

และมอบรางวลัเชดิชู

เกยีรตใิหก้บัเจา้หนา้ที่

เพือ่เป็นการยกยอ่งเชดิชแูละ

เป็นขวญัก าลังใจตอ่บคุลากร

ในสงักดัทีม่คีณุธรรม 

จรยิธรรม ปฏบิตังิานด ีมี

คณุธรรม จรยิธรรมและความ

ซือ่สตัยส์จุรติ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั ระบบ In House Communication (IHC)

29 กระทรวงแรงงาน
ส านักงาน

ประกนัสงัคม

โครงการใหร้างวลั 

เชดิชผูลงาน 

หน่วยงานหรอืบคุคล

ภายใน

คดัเลอืกองคก์ร

คณุธรรมของ

ส านักงาน

ประกนัสงัคม 

และมอบรางวลั

ใหก้บัหน่วยงานใน

สงักดัส านักงาน

ประกนัสงัคม

สง่เสรมิและสนับสนุนให ้

องคก์รน าหลักธรรมาภบิาล 

คณุธรรม จรยิธรรม ไปใชใ้น

การบรหิารองคก์ร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั ระบบ In House Communication (IHC)

30 กระทรวงแรงงาน
ส านักงาน

ประกนัสงัคม

ชอ่งทาง / ระบบ รับ

เรือ่งรอ้งเรยีนหรอื

สรา้งการมสีว่นร่วม

เปิดรับฟังความ

คดิเห็นลกูจา้ง 

ผูป้ระกนัตน นายจา้ง  

  และผูท้ีม่สีว่น

เกีย่วขอ้ง ในการ

ปรับปรุงแกไ้ขสทิธิ

ประโยชนก์องทนุ

ประกนัสงัคมกรณี

ชราภาพ

เพือ่ให ้ลกูจา้ง ผูป้ระกนัตน 

นายจา้ง และผูท้ีม่สีว่น

เกีย่วขอ้งมสีว่นร่วมแสดง

ความคดิเห็นเพือ่เกดิ

ประโยชนส์งูสดุแกผู่ป้ระกนัตน

ใชอ้ยูปั่จจบุนั www.sso.go.th

31 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรว

งแรงงาน

เครือ่งมอือืน่ ๆ

คณะกรรมการ

ป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

ประจ ากระทรวง

แรงงาน

เพือ่เป็นกลไกในการ

เสรมิสรา้งและตรวจสอบการ

ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม

มาตรการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบของกระทรวง

แรงงานและมปีระสทิธภิาพ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1mC3hyba_F

e1O2lNVJXMlrNYrxmWQqQP8/view?usp=sh

aring

32 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรว

งแรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศเจตจ านง

สจุรติของ

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพือ่แสดงถงึเจตนารมณ์และ

เป็นการใหค้ ามัน่ของผูบ้รหิาร

องคก์รในการบรหิารราชการ

ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ 

โปร่งใส เป็นธรรม และยดึ

หลักคณุธรรรม จรยิธรรม

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1M6NGsae8

pU_J86xzr68mytSm9udjmB6i/view?usp=shar

ing

33 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรว

งแรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

ประกาศส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

 เรือ่ง นโยบายการ

ใหแ้ละรับของขวญั

หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

พทุธศกัราช 2564

เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมและ

ทัศนคตทิีถ่กูตอ้งใหก้บั

ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาใน

การด ารงตนใหเ้ป็นแบบอยา่ง

ทีด่ี

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mol.go.th/wp-

content/uploads/sites/2/2020/11/PolicyMOL

-HNY2564.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

34 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรว

งแรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

มาตรการปรับปรุง

สง่เสรมิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ป้องกนัการทจุรติ

ภายในส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการ

ปฏบิตังิานใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพและสอดคลอ้ง

กบัหลักเกณฑใ์นการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mol.go.th/wp-

content/uploads/sites/2/2021/04/%E0%B8%

A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E

0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8

%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%

E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B

8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93

%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%

B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B

0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0

%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%

A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0

%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%

A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E

0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8

%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%

E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B

8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-

2564.pdf

35 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรว

งแรงงาน

มาตรการ นโยบาย 

เจตจ านงผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร

แผนบรหิารความ

เสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

เพือ่ประเมนิความเสีย่งการ

ทจุรติภายในหน่วยงานใน

ดา้นความโปร่งใสของการใช ้

จา่ยงบประมาณ และ

สอดคลอ้งกบัหลักเกณฑใ์น

การประเมนิคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA)

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mol.go.th/wp-

content/uploads/sites/2/2021/04/%E0%B9%

81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E

0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8

%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%

E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B

8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4

%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%

B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A

A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0

%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%

A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E

0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-

%E0%B8%9B%E0%B8%B5-

2564_%E0%B8%AA%E0%B8%9B.pdf



# กระทรวง
ชือ่หน่วยงาน

 (ระดบักรม)
ประเภทเครือ่งมอื

ชือ่ มาตรการ/ 

เครือ่งมอื/ ระบบ

วตัถปุระสงคข์องเครือ่งมอื

(โดยสงัเขป)
สถานะ

ขอ้มลูอา้งองิ

เชน่ website, file แนบ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

เป็นโครงการ

ของหน่วยงานอืน่

36 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรว

งแรงงาน

ธรุกรรมออนไลน์ 

(E-Service)

แนวทางการ

ปฏบิตังิานดา้นการ

จา่ยเงนิ การรับเงนิ 

ผา่นระบบ KTB 

Corporate Online

เพือ่ลดการใชเ้งนิสดใน

การเงนิผา่นเจา้หนา้ที ่และ

ป้องกนัการทจุรติภายใน

หน่วยงานภาครัฐ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mol.go.th/wp-

content/uploads/sites/2/2021/05/%E0%B9%

81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0

%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%

8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E

0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8

%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%

E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B

8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1

%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%

B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%8

8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0

%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%

AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E

0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8

%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%

E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B

8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA

%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%

B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9

9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0

%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%

B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E

0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8

%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-

1.pdf

37 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรว

งแรงงาน

การประเมนิตา่ง ๆ

การประเมนิผลการ

ปฏบิตัริาชการของ

ขา้ราชการในสงักดั

ส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

เพือ่ใหผู้ป้ระเมนิและผูรั้บการ

ประเมนิไดก้ าหนดขอ้ตกลง

ร่วมกนัในการมอบหมายงาน 

และเป็นตวัชีว้ดัในการ

พจิารณาประเมนิผลการ

ปฏบิตัริาชการ

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://drive.google.com/file/d/1ny2gQoMz

93sw06esJXyh_bqPcEj3PgFI/view?usp=sharin

g

38 กระทรวงแรงงาน

ส านักงาน

ปลัดกระทรว

งแรงงาน

สือ่ประชาสมัพันธ์

ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร

คูม่อืการใหบ้รกิาร

ประชาชน

เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

และแสดงถงึขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิานตลอดจนแสดงถงึ

ขัน้ตอนในการใหบ้รกิารที่

ถกูตอ้งแกป่ระชาชนผูม้า

ตดิตอ่ขอรับบรกิาร

ใชอ้ยูปั่จจบุนั

https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0

%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0

%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0

%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0

%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0

%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0

%b8%b2%e0%b8%a3/

https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/
https://www.mol.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

